
	  

SYLLABYSET	  E	  PROGRAMIT	  AKADEMIK	  

MASTER	  PROFESIONAL	  NË	  INFERMIERI	  KIRURGJIKALE	  

	  
SYLLABUS	  	   INF	  410	  -‐	  E	  drejta	  në	  infermieri	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Lorenc	  Dano	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Në	  këtë	  modul	  studenti	  merr	  njohuri	  të	  plota	  mbi	  tërësinë	  e	  të	  drejtave	  dhe	  detyrimeve	  ligjore	  të	  infermierit,	  si	  dhe	  mbi	  
prioritetet	  strategjike	  të	  politikave	  shëndetsore	  të	  sotme.	  Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  njohë	  të	  drejtat	  dhe	  detyrimet	  e	  pacientëve.	  
F Të	  njohë	  të	  drejtat	  dhe	  detyrimet	  ligjore	  të	  personelit	  shëndetsor,	  dhe	  në	  mënyrë	  specifike	  të	  personelit	  infermieror	  për	  

aspekte	  të	  ndryshme	  të	  legjislacionit	  në	  shëndetsi.	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  kombëtare	  të	  ruajtjes	  dhe	  përmirësimit	  të	  shëndetit	  të	  popullatës.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  hartimit	  të	  politikave	  shëndetsore.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  marrjen	  e	  vendimeve	  etiko-‐deontologjike	  në	  praktikën	  

shëndetsore.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
1. Njohja	  me	  objektivat	  dhe	  kërkesat	  e	  modulit.	  Të	  drejtat	  e	  pacientit.	  	  
2. Urdhri	  i	  Infermierit	  dhe	  Kodi	  deontologjik	  Mjekësor	  në	  Shqipëri.	  	  
3. Përgjegjësia	  ligjore	  në	  infermieristikë.	  Qëndrimi	  i	  Kodit	  tonë	  Deontologjik	  dhe	  Penal.	  	  
4. Ligji	  për	  kujdesin	  shëndetsor	  në	  Republikën	  e	  Shqipërisë	  
5. Ligji	  mbi	  sëmundjet	  infektive	  
6. Ligji	  mbi	  duhanin	  
7. Ligji	  mbi	  shëndetin	  riprodhues	  
8. Ligji	  mbi	  ndalimin	  e	  shtatzanisë	  
9. Ligji	  për	  sigurimet	  shëndetsore	  
10. Ligji	  për	  autopsitë	  
11. Ligji	  mbi	  transfuzionet	  e	  gjakut	  
12. Ligji	  mbi	  transplantet	  e	  organeve	  
13. Ligji	  për	  barnat	  dhe	  kontrollin	  farmaceutik	  
14. Ligji	  për	  parandalimin	  dhe	  kontrollin	  e	  HIV/AIDS	  
15. Ligji	  për	  ushqimin	  
16. Ligji	  për	  inspektoriatin	  sanitar	  shtetëror	  
17. Ligji	  për	  parandalimmin	  e	  çrregullimeve	  të	  shkaktuara	  nga	  mungesa	  e	  Jodit	  në	  organizëm	  
18. Ligji	  për	  shëndetin	  publik	  
19. Ligji	  për	  mbrojtjen	  nga	  rrezatimet	  jonizuese	  
20. Ligji	  për	  shërbimin	  shëndetsor	  stomatologjik	  
21. Ligji	  për	  shëndetin	  mendor	  
22. Ligji	  për	  zëvendësuesit	  e	  qumështit	  të	  gjirit	  
23. Ligji	  për	  kontrollin	  e	  lëndëve	  që	  përdoren	  për	  prodhimin	  e	  substancave	  të	  paligjshme	  dhe	  psikotrope	  
24. Strategjia	  kombëtare	  e	  planifikimit	  familjar.	  
25. Strategjia	  kombëtare	  e	  kujdesit	  për	  nënën	  dhe	  fëmijën	  
26. Politika	  dhe	  plani	  afatgjatë	  për	  zhvillimin	  e	  shërbimeve	  të	  kujdesit	  mendor	  në	  Shqipëri	  
27. Strategjia	  kombëtare	  për	  menaxhimin	  e	  sëmundjeve	  të	  lindura	  të	  gjakut.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘E	  drejta	  në	  shëndetsi’	  S.Meksi	  2005	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘E	  drejta	  penale’	  S.Kaçupi,	  I.Elezi	  2010	  (Fakulteti	  i	  Drejtësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘E	  drejta	  administrative’	  S.	  Sadushi	  2008	  (Fakulteti	  i	  Drejtësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Kodi	  Penal	  i	  Republikes	  së	  Shqipërisë’	  2010	  
o ‘Kodi	  i	  Procedurës	  Penale	  së	  Shqipërisë’	  2010	  



o Faqja	  e	  Internetit	  e	  Ministrisë	  së	  Shëndetsisë	  –	  www.moh.gov.al	  /	  legjislacioni..	  	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  420	  -‐	  Kërkimi	  shkencor	  në	  Infermieristikë.	  
	  
Pedagogu:	   Doc.Aurela	  Saliaj	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Epidemiologjia:	   Ky	  modul	   studion	   adresimin	   e	   çështjeve	   të	   tilla	   si	   rritja	   apo	   ulja	   e	   sëmundjeve	   të	   ndryshme	   në	   periudha	   të	  
ndryshme	  kohore,	  në	  popullata	  të	  ndryshme,	  si	  dhe	  në	  subjekte	  të	  ndryshme	  brenda	  të	  njëjtës	  popullatë.	  
Metodologjia	  e	  kërkimit	  shkencor	  në	  Infermieri:	  Në	  këtë	  modul	  trajtohen	  teknikat	  dhe	  metodat	  bazë	  me	  të	  cilat	  operohet	  në	  
fushën	  e	  kërkimit	  shkencor	  dhe	  specifikat	  e	  studimeve	  shkencore	  infermierore.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  hartojnë	  dhe	  zbatojnë	  një	  kërkim	  shkencor	  klinik	  dhe	  komunitar.	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  studimeve	  shkencore	  infermieristike.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  infermieristikës.	  
F Të	   formojnë	   shprehi	   për	   të	   gjykuar	   në	   mënyrë	   të	   pavarur	   modelet	   ekzistuese	   dhe	   të	   sugjerojnë	   rekomandime	   për	  

ndërhyrje	  në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Epidemiologjia	  
1. Disa	  koncepte	  epidemiologjike	  mbi	  sëmundjen	  
2. Studimet	  e	  vdekshmërisë	  në	  popullatë	  
3. Madhësitë	  njehsuese	  të	  vdekshmërisë	  
4. Madhësitë	  e	  shpeshtësisë	  së	  sëmundjes	  
5. Studimet	  kohort.	  Studimet	  rast-‐kontroll.	  Studimet	  transversale.	  Studimet	  eksperimentale	  
6. Vlerësimi	  i	  rrezikut	  për	  zhvillimin	  e	  sëmundjes	  
7. Vlerësimi	  i	  shoqërimeve	  statistikore	  në	  epidemiologji	  
8. Vlerësimi	  i	  shoqërimeve	  shkakësore	  në	  epidemiologji	  
9. Madhësitë	  njehsuese	  të	  impaktit	  
10. Programet	  screening	  

Metodat	  e	  kërkimit	  shkencor	  
1. Llojet	  e	  hetimit	  shkencor	  
2. Besueshmëria	  e	  të	  dhënave	  në	  studim	  
3. Etapat	  paraprake	  të	  hetimit	  shkencor	  	  
4. Titulli,	  qëllimi	  dhe	  objektivat	  e	  studimeve	  shkencore	  	  
5. Planifikimi	  i	  studimit	  shkencor	  
6. Popullatat	  dhe	  marrja	  e	  mostrave	  në	  studim	  
7. Ndryshorët	  dhe	  metodat	  e	  mbledhjes	  së	  të	  dhënave	  (2	  orë)	  
8. Intervistat,	  pyetësorët	  e	  vet-‐administruar	  dhe	  pre-‐testet	  
9. Përdorimi	  i	  dokumentacionit	  për	  mbledhjen	  e	  të	  shënave	  
10. Studimet	  kualitative	  
11. Studimet	  kuantitative	  
12. Vlefshmëria	  e	  të	  dhënave	  në	  studim	  
13. Analiza	  e	  të	  dhënave	  
14. Interpretimi	  i	  rezultateve	  
15. Përgjithësimi	  i	  rezultateve	  të	  studimit	  
16. Procedura	  e	  paraqitjes,	  shqyrtimit	  dhe	  miratimit	  të	  projekteve	  që	  financohen	  në	  kuadrin	  e	  programeve	  Kombëtare	  për	  

Kërkim	  dhe	  Zhvillim	  –	  Agjensia	  e	  Kërkimit,	  Teknologjisë	  dhe	  Inovacionit.	  
17. Misioni	  i	  Vlerësimit	  për	  pranimin	  e	  projekteve.	  
18. Studimet	  vlerësuese	  
19. E	  ardhmja	  e	  kërkimit	  shkencor	  në	  Infermieri	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Epidemiologjia’	  E.Roshi,	  G.Byrazeri	  2009	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Metodologjia	  e	  kërkimit	  shkencor	  në	  shëndetit	  publik’	  G.Burazeri,	  E.Roshi,	  Z.Shabani	  2010	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Epidemiology’	  L.Gordis	  2010	  



o ‘Survey	  methods	  in	  community	  medicine’	  J.H.Abramson	  2009	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   30	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   30	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  461	  -‐	  Kirurgji	  e	  Avancuar	  I	  
	  
Pedagogu:	   Dr.Petraq	  Mustaqe	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  orë	  leksione	  /2	  orë	  seminare	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	  këtë	  modul	  studiohen	  problemet	  kirurgjikale	  madhore	  që	  prekin	  popullatën	  adulte.	  Nëpërmjet	  integrimit	  të	  njohurive	  mbi	  
patologjitë	   kirurgjikale	   të	   përgjithshme	   dhe	   sipas	   organeve	   dhe	   sistemeve	   të	   organizmit	   do	   të	   trajtohen	   standartet	  
bashkëkohore	   mbi	   trajtimin	   kirurgjikal	   dhe	   parandalimin	   e	   këtyre	   sëmundjeve.	   Një	   vëmendje	   e	   veçantë	   do	   tu	   kushtohet	  
moshave	  të	  treta	  për	  sindromat	  më	  të	  shpeshta	  geriartrike.	  Roli	  i	  infermieres	  profesionale	  që	  kujdeset	  për	  pacientët	  adultë,	  do	  
të	  fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  njohë	  teknikat	  kirurgjikale	  të	  standarteve	  bashkëkohore.	  
F Të	  diagnostikojë	  patologjitë	  kryesore	  kirurgjikale.	  	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  pacientëve	  adultë	  me	  patologji	  kirurgjikale,	  përpara	  dhe	  pas	  

ndërhyrjes.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  patologjive	  kirurgjikale.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  modelet	  ekzistuese	  dhe	  të	  sugjerojnë	  rekomandime	  për	  ndërhyrje	  

në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  

Kirurgjia	  e	  përgjithshme	  
1. Pavioni	  i	  kirurgjisë.	  Organizimi	  i	  punës	  në	  spital.	  Detyrat	  e	  personelit	  të	  kirurgjisë.	  	  
2. Kirurgjia	  ambulatore.	  Organizimi	  i	  punës	  në	  të.	  Detyrat	  e	  personelit	  ambulator.	  	  
3. Asepsia	  dhe	  antisepsia.	  Dezinfektimi	  dhe	  sterilizimi	  i	  ambjentit.	  	  
4. Përgatitja	  e	  pacientit	  për	  intervent	  kirurgjikal.	  Fusha	  operatore.	  	  
5. Periudha	  postoperatore.	  Rëndësia	  dhe	  kujdesi	  për	  të.	  	  
6. Shoku	  kirurgjikal,	  diagnostikimi	  dhe	  trajtimi	  i	  tij.	  	  
7. Hemorragjia.	  Hemorragjia	  e	  jashtme.	  Mënyrat	  e	  ndalimit	  të	  tyre.	  Komplikacionet.	  	  
8. Hemorragjitë	  e	  brendshme.	  Llojet,	  shkaku,	  mënyrat	  e	  prevenimit,	  mjekimi	  i	  tyre.	  	  
9. Gjaku	  dhe	  grupet	  e	  tij.	  Principet	  e	  përdorimit	  dhe	  rregullat	  e	  dhënies	  së	  tij.	  Komplikacionet	  gjatë	  dhënies	  së	  gjakut.	  	  
10. Vdekja	  klinike.	  Ndihma	  e	  parë	  që	  i	  jepet	  pacientit	  gjatë	  saj.	  	  
11. Infeksionet.	  Të	  dhëna	  të	  përgjithshme	  dhe	  lokalet	  të	  tij.	  Mjekimi	  i	  plagës	  së	  infektuar.	  	  
12. Infeksionet	  hospitalore	  dhe	  rrezikshmëria	  e	  personelit	  punonjës.	  Profilaksia	  e	  punës	  në	  kirurgji.	  	  
13. Infeksionet	  lokale,	  celulitit,forunkuli,	  karbunkuli,	  flegmona,	  sepsi	  kirurgjikal.	  	  
14. Infeksionet	  lokale.	  Panariciumi,	  mastiti,	  ostiomieliti.	  Mjekimi.	  	  
15. Infeksionet	  anaerobe.	  Gangrena,	  tetanozi.	  	  
16. Infeksionet	  e	  enëve	  të	  gjakut,	  angitet,	  flebitet.	  Tromboflebitet.	  
17. Plagët	  në	  kirurgji.	  Llojet	  e	  tyre,	  mënyra	  e	  përpunimit,	  komplikacionet,	  mjekimi.	  	  
18. Djegia,	  llojet	  e	  djegies,	  ndihma	  e	  parë	  në	  momentin	  e	  djegies.	  	  
19. Shkallët	  e	  djegies.	  Përcaktimi	  i	  tyre	  dhe	  rrezikshmëria	  e	  sipërfaqes	  së	  djegies.	  	  
20. Mjekimi	  i	  sipërfaqeve	  të	  djegura.	  Komplikacionet	  e	  afërta	  dhe	  të	  largëta	  të	  djegieve.	  	  

Kirurgjia	  speciale	  
1. Ç’është	  plastika	  dhe	  përdorimi	  i	  saj.	  Disa	  metoda	  të	  përdorimit.	  	  
2. Sëmundjet	  e	  ezofagut.	  	  
3. Sëmundjet	  e	  diafragmës.	  	  
4. Sëmundjet	  e	  stomakut.	  	  
5. Tumoret	  e	  stomakut.	  Tumoret	  e	  zorrës	  së	  hollë.	  	  
6. Ileusi	  intestinal	  akut.	  	  
7. Diskutimi	  i	  ecurisë	  së	  temave	  të	  kursit.	  
8. Sëmundjet	  e	  apendisitit.	  	  
9. Sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  rektumit.	  	  
10. Fissura	  anale.	  	  



11. Hemorroidet.	  	  
12. Sëmundjet	  e	  rrugëve	  biliare	  dhe	  kolecystes.	  	  
13. Kolecistiti	  akut.	  	  
14. Kalkuloza	  e	  duktusit	  koledok.	  	  
15. Sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  heparit.	  	  
16. Tumoret	  e	  heparit.	  	  
17. Sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  pankreasit.	  	  
18. Sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  shpretkës.	  	  
19. Sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  gjëndrave	  endokrine.	  	  
20. Patologjitë	  kirurgjikale	  të	  arterieve	  dhe	  venave.	  
21. Kirurgjia	  oro-‐maksilo-‐faciale	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Kirurgjia	  e	  përgithshme”	  M.Agolli	  et	  al,	  2005	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o “Kirurgjia	  në	  specialitete”	  N.Kacani	  et	  al,	  2010	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o “Common	   Surgical	   Diseases:	   An	   Algorithmic	   Approach	   to	   Problem	   SolvingPaperback”	   	   2008	   by	  Jonathan	   A.	  

Myers	  (Editor),	  Keith	   W.	   Millikan	  (Editor),	  Theodore	   J.	   Saclarides	  (Editor)	   ISBN-‐13:	  978-‐0387752457	  	  ISBN-‐
10:	  0387752455	  	  Edition:	  2nd	  ed.	  2008.	  

	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  462	  -‐	  Kirurgji	  e	  Avancuar	  II	  
	  
Pedagogu:	   Dr.Idlir	  Kokalari	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  orë	  leksione	  /2	  orë	  seminare	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	  këtë	  modul	  studiohen	  problemet	  madhore	  të	  traumatologjisë,	  ortopedisë	  dhe	  anestezi-‐reanimacionit,	  që	  prekin	  popullatën	  
adulte.	  Nëpërmjet	   integrimit	  të	  njohurive	  mbi	  patologjitë	  traumatike,	  ortopedike	  dhe	  reanimatore	  do	  të	  trajtohen	  standartet	  
bashkëkohore	  mbi	  trajtimin	  kirurgjikal	  dhe	  parandalimin	  e	  këtyre	  sëmundjeve.	  Roli	   i	   infermieres	  profesionale	  që	  kujdeset	  për	  
pacientët	  adultë,	  do	  të	  fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  njohë	  teknikat	  kirurgjikale	  të	  standarteve	  bashkëkohore.	  
F Të	  diagnostikojë	  patologjitë	  kryesore	  traumatologjike,	  ortopedike	  dhe	  reanimatore.	  	  
F Të	   kenë	  njohuri	   për	   strategjitë	  moderne	   të	  menaxhimit	   të	   pacientëve	   adultë	  me	  patologji	   traumatologjike,	   ortopedike	  

dhe	  reanimatore,	  përpara	  dhe	  pas	  ndërhyrjes.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  patologjive	  kirurgjikale.	  
F Të	   formojnë	   shprehi	   për	   të	   gjykuar	   në	   mënyrë	   të	   pavarur	   modelet	   ekzistuese	   dhe	   të	   sugjerojnë	   rekomandime	   për	  

ndërhyrje	  në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Traumatologjia:	  
1. Epidemiologjia	  e	  traumës.	  	  
2. Çrregullimet	  funksionale	  në	  traumat	  kranio-‐cerebrale.	  	  
3. Kontuzioni	  i	  trurit.	  Koma	  cerebrale	  traumatike.	  	  
4. Sindromi	  komocional	  grav.	  	  
5. Komplikacionet	  nga	  traumat	  kranio-‐cerebrale.	  Reabilitimi	  nga	  traumat	  kranio-‐cerebrale.	  
6. Trauma	  e	  sistemit	  nervor	  central.	  Trauma	  spinale.	  	  
7. Trauma	  torakale	  dhe	  kardio-‐vaskulare.	  	  
8. Trauma	  abdominale.	  Trauma	  urologjike-‐gjenitale.	  	  
9. Trauma	  e	  syrit.	  Trauma	  e	  veshit	  dhe	  rrugëve	  të	  sipërme	  respiratore.	  	  
10. Trauma	  e	  sistemit	  muskulo-‐skeletik.	  	  
11. Rehabilitimi	  i	  pacientit	  traumatik.	  

Anestezi-‐Reanimacion	  
12. Historiku	  i	  trajtimit	  të	  dhimbjes.	  	  
13. Vlerësimi	  i	  pacientit	  para	  anestezisë.	  Përgatitjet	  për	  operacion.	  
14. Llojet	  e	  anestezisë	  dhe	  medikamentet	  kryesore	  që	  përdoren	  në	  anestezi	  
15. Periudha	  intraoperatore.	  Periudha	  post-‐operatore.	  Komplikacionet	  post-‐operatore.	  	  
16. Oksigjenimi	  dhe	  terapia	  me	  oksigjen.	  	  
17. Shoku,shkaqet,klasifikimi	  ,klinika,	  diagnoza.	  Principet	  e	  mjekimit.	  Shoku	  kardiak,ekstrakardiak	  dhe	  shoku	  septik.	  	  
18. Reanimacioni	  dhe	  ringjallja	  kardio-‐pulmonare.	  	  
19. Ringjallja	  kardio-‐pulmonare	  dhe	  ndalimi	  kardiak	  në	  anestezi.	  	  
20. Gjendjet	  e	  alternuara	  mentale	  dhe	  komat.	  	  
21. Terapia	  intesive	  dhe	  djegiet.	  	  
22. Gjaku	  dhe	  derivatet	  e	  tij.Transfuzionet	  dhe	  komplikacionet.	  	  
23. Parimet	  e	  përgjithshme	  të	  mjekimit	  të	  helmimeve	  akute,	  helmimet	  ushqimore	  bakteriale	  dhe	  jo	  bakteriale.	  
24. Terapia	  intesive	  në	  dëmtimet	  nga	  agjentët	  fizikë.	  	  
25. Helmimet	  akute	  medikamentoze.	  	  
26. Ekuilibri	  acido-‐bazik	  dhe	  çrregullimet	  hidro-‐elektrolitike.	  	  

Ortopedia	  	  
27. Frakturat,	  shenjat	  lokale	  dhe	  të	  përgjithshme.	  Komplikacionet.	  
28. Frakturat	  e	  kolonës	  cervikale.	  	  
29. Frakturat	  e	  kolonës	  torako-‐lumbare.	  	  
30. Frakturat	  e	  baçinit.	  	  
31. Frakturat	  e	  luksacionet	  kokso	  –femorale.	  	  



32. Frakturat	  e	  femurit.	  	  
33. Frakturat	  e	  gjurit	  dhe	  të	  kërcirit.	  	  
34. Frakturat	  e	  klavikulës	  dhe	  luksacioni	  skapulo-‐humerale.	  	  
35. Frakturat	  e	  brrylit	  dhe	  të	  parakrahut.	  	  
36. Luksacioni	  kokso-‐femoral	  kongenital.	  	  
37. Pes	  ekuinovarus	  kongenital.	  	  
38. Tortikolis	  kongenital	  miogen.	  Osteokondroza.	  	  
39. Kifoza	  dhe	  skolioza.	  	  
40. Poliomieliti	  paralitik.	  Trajtimi	  kirurgjikal.	  
41. Sindromi	  i	  dhimbjes	  së	  mesit.	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘“Ortopedi	  –	  Traumatologji”	  E.Gjika,	  P.	  Boga	  2009(Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Anestezi-‐reanimacion’I.Ohri,	  T.Shehu	  2005(Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o Textbook	  of	  Orthopedics	  John	  Ebnezar	  Boydell	  &	  Brewer	  Ltd,	  2010.	  ISBN:	  8184487444,	  9788184487442	  
o Trauma:	  Emergency	  Resuscitation,	  Perioperative	  Anesthesia,	  Surgical	  Management,	  Volume	  I	  Hardcover	  –	  February	  5,	  2007	  

by	  William	  C.	  Wilson	  (Editor),	  Christopher	  M.	  Grande	  (Editor),	  David	  B.	  Hoyt	  (Editor)	  ISBN-‐13:	  978-‐0824729196	  .	  
	  

Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  463	  -‐	  Infermieri	  Kirurgjikale	  e	  Avancuar	  I	  
	  
Pedagogu:	   Brunilda	  Subashi	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /2	  orë	  laboratore/2	  orë	  praktikë	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	   lëndë	   studentët	   do	   të	  marrin	   njohuri	   profesionale	  mbi	   procesin	   infermieror	   të	   aplikuar	   në	   sëmundje	   të	   ndryshme	  
kirurgjikale	  duke	  përfshirë	  kujdesin	  pre	  dhe	  postoperator	  si	  dhe	  do	  të	  aftësohen	  në	  teknikat	  infermierore	  të	  avancuara.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Detyrat	  e	  infermierit	  në	  organizimin	  e	  punës	  në	  repartin	  e	  kirurgjisë	  në	  shërbimin	  parësor.	  
2. Detyrat	  e	  infermierit	  në	  organizimin	  e	  punës	  në	  repartin	  e	  kirurgjisë	  në	  shërbimin	  dytësor.	  
3. Detyrat	  e	  infermierit	  për	  asepsinë	  dhe	  antisepsinë.	  Dezinfektimi	  dhe	  sterilizimi	  i	  ambjentit.	  	  
4. Kujdesi	  infermieror	  në	  përgatitjen	  e	  pacientit	  për	  intervent	  kirurgjikal	  dhe	  përgatitja	  e	  fushës	  operatore.	  	  
5. Kujdesi	  infermieror	  në	  periudhën	  postoperatore.	  Rëndësia	  dhe	  kujdesi	  për	  	  pacientin	  në	  këtë	  periudhë.	  	  
6. Kujdesi	  infermieror	  në	  hemorragjitë	  e	  jashtme.	  	  
7. Kujdesi	  infermieror	  në	  hemorragjitë	  e	  brendshme.	  	  
8. Kujdesi	  infermieror	  gjatë	  dhurimit	  të	  gjakut	  dhe	  hemotransfuzionit.	  	  
9. Kujdesi	  infermieror	  në	  vdekjen	  klinike.	  	  
10. Kujdesi	  infermieror	  në	  mjekimin	  e	  plagës	  së	  infektuar.	  	  
11. Kujdesi	  infermieror	  gjatë	  profilaksisë	  së	  punës	  në	  kirurgji.	  	  
12. Kujdesi	  infermieror	  në	  celulitit,	  forunkulit,	  karbunkulit,	  flegmona,	  sepsis	  kirurgjikal,	  në	  panariciume,	  mastite,	  ostiomielite.	  	  
13. Kujdesi	  infermieror	  në	  infeksionet	  anaerobe	  dhe	  të	  enëve	  të	  gjakut.	  
14. Kujdesi	  infermieror	  për	  plagët	  në	  kirurgji.	  	  
15. Kujdesi	  infermieror	  në	  djegje.	  	  
16. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  e	  ezofagut	  dhe	  diafragmës.	  	  
17. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  e	  stomakut	  dhe	  intestinit.	  	  
18. Kujdesi	  infermieror	  në	  ileusin	  intestinal	  akut.	  	  
19. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjen	  e	  apendisitit.	  	  
20. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  rektumit.	  	  
21. Kujdesi	  infermieror	  në	  fissurat	  anale.	  
22. Kujdesi	  infermieror	  në	  hemorroide.	  	  
23. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  e	  rrugëve	  biliare	  dhe	  kolecystës.	  	  
24. Kujdesi	  infermieror	  në	  kolecistitin	  akut.	  	  
25. Kujdesi	  infermieror	  në	  kalkulozën	  e	  duktusit	  koledok.	  	  
26. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  heparit.	  	  
27. Kujdesi	  infermieror	  në	  tumoret	  e	  heparit.	  	  
28. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  pankreasit.	  	  
29. Kujdesi	  infermieror	  në	  pankreatit	  akut.	  
30. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  shpretkës.	  	  
31. Kujdesi	  infermieror	  në	  sëmundjet	  kirurgjikale	  të	  gjëndrave	  endokrine.	  	  
32. Kujdesi	  post-‐operator	  në	  kirurgjinë	  e	  timusit.	  
33. Kujdesi	  infermieror	  në	  patologjitë	  kirurgjikale	  të	  arterieve	  dhe	  venave.	  
34. Kujdesi	  infermieror	  në	  venat	  varikoze.	  
35. Kujdesi	  infermieror	  në	  kirurgjinë	  oro-‐maksillo-‐faciale.	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  laboratore:	  
1. Salla	  operatore,	  instrumentat	  kirurgjikale.	  
2. Rregullat	  e	  asepsisë,	  larja	  kirurgjikale	  e	  duarve,	  veshja	  e	  dorezave.	  
3. Klizma,	  aplikimi	  i	  paraanestezisë,	  trikotomia	  dhe	  përgatitja	  e	  fushës	  operatore.	  	  
4. Ndërhyrjet	  infermierore	  në	  detresin	  respirator.	  
5. Ndërhyrjet	  infermierore	  në	  shokun	  hypovolemik.	  
6. Administrimi	  i	  drenit	  endotrakeal	  në	  dhomën	  e	  zgjimit.	  
7. Procedura	  e	  inserimit	  të	  tubit	  nazogastrik	  tek	  pacienti	  i	  operauar	  dhe	  	  ushqyerja	  nëpërmjet	  sondës	  nazogastrike.	  
8. Teknikat	  e	  lirimit	  të	  rrugëve	  respiratore.	  Manovra	  Heimlich.	  



9. Teknika	  e	  reanimacionit	  zemër	  mushkri	  bazë	  dhe	  i	  avancuar.	  
10. Veshja	  e	  dorezave	  sterile	  me	  metodën	  e	  hapur	  dhe	  atë	  të	  mbyllur.	  
11. Administrimi	  i	  O2-‐terapise	  tek	  pacienti	  i	  hospitalizuar.	  
12. Realizmi	  i	  një	  hemokulture,	  vendosja	  e	  kateterit	  venoz	  periferik.	  
13. Mjekimi	  i	  plagëve	  aseptike.	  
14. Kujdesi	  infermieror	  për	  pacientët	  me	  djegie	  sipas	  gradave.	  
15. Mjekimi	  i	  djegieve	  në	  varësi	  të	  lokalizimit.	  
16. Endoskopia	  gastrointestinale.	  
17. Endoskopia	  gastrointestinale	  e	  sipërme,	  Ezofagogastroduodenoskopia/EGDS	  
18. Formulimi	  i	  diagnozave	  infermierore	  për	  një	  pacient	  me	  apendesitis.	  
19. Realizimi	  i	  një	  Kolonoskopie/	  Endoskopie	  gastrointestinale	  të	  poshtëme.	  
20. Pozicionet	  e	  pacientit	  në	  shtrat	  dhe	  pozicioni	  për	  	  ekzaminimin	  e	  anusit.	  
21. Menaxhimi	  i	  dhimbjes	  tek	  pacienti	  me	  kolecistis	  akut.	  
22. Ndërtimi	  i	  një	  plani	  kujdesje	  për	  pacientin	  me	  pankreatitis	  akut.	  
23. Vendosja	  e	  diagnozave	  infermierore	  pr	  pacientët	  me	  patologji	  kirurgjikale	  të	  pankreasit.	  
24. Ndërtimi	  i	  një	  plan	  veprimi	  për	  një	  pacient	  me	  patologji	  kirurgjikale	  të	  shpretkës.	  
25. Ndërtimi	  i	  një	  plan	  veprimi	  për	  një	  pacient	  me	  patologji	  kirurgjikale	  të	  gjendrave	  endokrine	  dhe	  timusit.	  
26. Realizimi	  i	  ekzaminimit	  të	  sistemit	  të	  qarkullimit	  venoz,	  Ekografia	  Doppler.	  
27. Realizmi	  i	  një	  arterografie,	  venografie.	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  praktika:	  
1. Detyrat	  e	  infermierit	  gjatë	  shtrimit	  të	  pacientit	  në	  shërbimin	  e	  kirurgjisë.	  
2. Roli	  i	  infermierit	  në	  sallën	  operatore.	  
3. Përgatitja	  e	  pacientit	  për	  ndërhyrjen	  kirurgjikale.	  Parimet	  e	  mësimit	  para	  ndërhyrjes	  kirurgjikale.	  
4. Përgatitja	  e	  dokumentacionit	  për	  pacientin	  që	  do	  ti	  nënshtrohet	  ndërhyrjes	  kirurgjikale.	  
5. Aspirimi	  i	  pacientit	  në	  dhomën	  e	  zgjimit.	  
6. Ndalimi	  i	  hemorragjisë	  së	  jashtme.	  
7. Procedura	  e	  transfuzionit	  të	  gjakut.	  Ndërhyrjet	  infermierore	  në	  rast	  të	  shfaqjes	  së	  komplikacioneve	  të	  ndryshme	  gjatë	  

transfuzionit	  të	  gjakut.	  
8. Ndëhyrjet	  infermierore	  në	  hemorragjitë	  e	  brendshme.	  
9. Mjekimi	  i	  plagëve	  të	  infektuara.	  
10. Mjekimi	  i	  palgëve	  të	  kontaminuara.	  
11. Kujdesi	  infermieror	  në	  celulitit,	  forunkulit,	  karbunkulit,	  flegmona,	  	  	  
12. Kujdesi	  infermieror	  në	  sepsis	  kirurgjikal,	  në	  panariciumime,	  mastite,	  ostiomielite.	  
13. Heqja	  e	  fijeve	  të	  suturës	  
14. Faktorët	  që	  ndikojnë	  në	  shërimin	  e	  plagëve.	  
15. Mjekimi	  i	  djegieve.	  
16. Ezofagodueodenogastroskopia,	  kujdesi	  infermieror.	  
17. Ekzaminimi	  klinik	  i	  të	  sëmurit	  me	  ileus	  intestinal	  akut.	  
18. Diskutim	  rastesh	  me	  ileus	  akut	  intestinal.	  
19. Ndërtimi	  i	  një	  plani	  kujdesjeje	  për	  një	  pacient	  me	  apendesitis.	  	  
20. Diskutim	  rastesh	  me	  patologji	  të	  rektumit.	  
21. Kujdesi	  për	  pacientin	  me	  fissurë	  anale	  që	  i	  është	  nënshtruar	  ndërhyrjes	  kirurgjikale.	  	  
22. Ndërtimi	  i	  një	  plani	  veprimi	  për	  një	  pacient	  me	  hemorroide:	  kujdesi	  për	  dhimbjen	  (aplikimi	  i	  borsave),	  kujdesi	  për	  pacientin	  

pas	  hemorroidektomisë.	  
23. Diskutim	  rastesh	  me	  kolecisitis	  akut.	  
24. Diskutim	  rastesh	  me	  kalkulozë	  të	  duktusit	  koledok.	  
25. Diskutim	  rastesh	  me	  patologji	  kirurgjikale	  të	  pankreasit	  dhe	  pankreatitis	  akut.	  
26. Aplikimi	  i	  analgjezikëve,	  likideve	  IV	  (parandalimi	  i	  dehidrimit),	  kontrolli	  i	  bilancit	  hidrik,	  edukimi	  i	  pacientit.	  
27. Përgatitja	  e	  pacientit	  që	  do	  te	  realizojë	  splenektominë.	  
28. Kujdesi	  për	  pacientin	  pas	  splenoektomisë.	  
29. Realizmi	  i	  injeksionit	  të	  heparinës	  SC.	  
30. Menaxhimi	  i	  rasteve	  të	  pacientëve	  me	  patologji	  kirurgjikale	  të	  arterieve	  dhe	  venave.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Infermieria	  Kirurgjikale	  e	  Avancuar	  I”,	  Cikël	  leksionesh	  –	  B.	  Subashi,	  2014	  (FSHP-‐UV)	  	  
o Swearingen,	   Pamela	   L.	   (2011-‐05-‐21).	   Manual	   de	   enfermería	   médico-‐quirúrgica,	   6	   Edicion.	   Elsevier	  Mosby,	   ISBN	   978-‐84-‐

8086-‐370-‐4.	  (Spanish	  Edition)	  (Kindle	  Locations	  24613-‐24618).	  Elsevier.	  Kindle	  Edition	  .	  
o Kaplan	  (2013-‐05-‐20).	  NCLEX-‐RN	  Content	  Review	  Guide	  (Page	  327).	  Kaplan	  Nursing	  Test	  Prep.	  Kindle	  Edition.	  



o Kaplan	  Nursing	  Test	  Prep	  (2013-‐05-‐31).	  NCLEX-‐RN	  Content	  Review	  Guide	  (Kindle	  Locations	  18825-‐18826).	  Kaplan	  Publishing.	  
Kindle	  Edition.	  ISBN:	  978-‐1-‐61865-‐270-‐6	  

o Vickery	  RN,	  Jim	  (2012-‐12-‐22).	  301	  Study	  Tips	  for	  NCLEX-‐RN	  2013	  (Kindle	  Location	  1980).	  Kindle	  Edition.	  
o Kaplan	  (2012-‐05-‐10).	  The	  RN	  Course	  Book	  (Kindle	  Locations	  4142-‐4151).	  Kaplan.	  Kindle	  Edition.	  ISBN:	  978-‐1-‐60978-‐900-‐8	  
o Digiulio,	  Mary;	  James	  Keogh	  (2008-‐01-‐14).	  Medical-‐Surgical	  Nursing	  Demystified	  (Demystified	  Nursing)	  (p.	  270).	  McGraw-‐

Hill.	  Kindle	  Edition.	  This	  eBook	  also	  appears	  in	  the	  print	  version	  of	  this	  title:	  0-‐07-‐149450-‐2.	  ISBN-‐	  13:	  978-‐0-‐07-‐149450-‐2.	  
o RNpedia.com,	  www.rnpedia.com	  	  

	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  40-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  464	  Infermieri	  Kirurgjikale	  e	  Avancuar	  II	  
	  
Pedagogu:	   Brunilda	  Subashi	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /2	  orë	  laboratore/2	  orë	  praktikë	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	   lëndë	   studentët	   do	   të	   marrin	   njohuri	   profesionale	   mbi	   procesin	   infermieror	   të	   aplikuar	   në	   anestezi-‐reanimcion,	  
traumatologji	  dhe	  ortopedi	  duke	  përfshirë	  pre	  dhe	  postoperator	  si	  dhe	  do	  të	  aftësohen	  në	  teknikat	  infermierore	  të	  avancuara.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Detyrat	  e	  infermierit	  në	  shërbimin	  e	  terapisë	  intensive,	  traumatologjisë	  dhe	  ortopedisë,	  ekzaminimi	  i	  pacientit.	  
2. Vlerësimi	  fillestar	  dhe	  triazhimi.	  
3. Kujdesi	  infermieror	  para	  anestezisë.	  Përgatitja	  e	  pacientit	  për	  operacion.	  
4. Kujdesi	  infermieror	  në	  periudhën	  intraoperatore.	  	  
5. Kujdesi	  infermieror	  në	  periudhën	  post-‐operatore.	  	  
6. Detyrat	  e	  infermierit	  gjatë	  oksigjeno-‐terapisë.	  	  
7. Kujdesi	  infermieror	  në	  çrregullimet	  e	  ekuilibrit	  acido-‐bazik	  dhe	  çrregullimet	  hidro-‐elektrolitike.	  	  
8. Kujdesi	  infermieror	  në	  djegie	  dhe	  dëmtimet	  nga	  elektriciteti.	  
9. Arresti	  kardio-‐respirator	  kujdesi	  infermieror	  në	  ringjalljen	  kardio-‐pulmonare	  në	  anestezi.	  	  
10. Kujdesi	  infermieror	  në	  helmimet	  akute,	  pickime	  dhe	  kafshime.	  
11. Procesi	  infermieror	  ne	  politrauma.	  
12. Kujdesi	  infermieror	  në	  traumat	  kranio-‐cerebrale.	  	  
13. Kujdesi	  infermieror	  në	  sindromin	  komocional	  grav.	  	  
14. Kujdesi	  infermieror	  në	  gjendjet	  e	  alternuara	  mentale	  dhe	  komat.	  	  
15. Kujdesi	  infermieror	  në	  trauma	  e	  syrit,	  veshit	  dhe	  rrugëve	  të	  sipërme	  respiratore.	  	  
16. Kujdesi	  infermieror	  në	  traumat	  e	  sistemit	  nervor	  central.	  	  
17. Kujdesi	  infermieror	  në	  trauma	  torakale	  dhe	  kardio-‐vaskulare.	  	  
18. Kujdesi	  infermieror	  në	  traumat	  abdominale	  dhe	  uro-‐gjenitale.	  	  
19. Kujdesi	  infermieror	  në	  frakturat	  e	  kolonës	  cervikale.	  	  
20. Kujdesi	  infermieror	  në	  frakturat	  e	  kolonës	  torako-‐lumbare.	  	  
21. Kujdesi	  infermieror	  në	  hemoragjitë	  postraumatike.	  
22. Kujdesi	  infermieror	  në	  gjendjet	  e	  shokut.	  	  
23. Kujdesi	  infermieror	  në	  transfuzionet	  e	  gjakut.	  	  
24. Kujdesi	  infermieror	  në	  traumat	  e	  sistemit	  muskulo-‐skeletik.	  
25. Kujdesi	  infermieror	  në	  frakturat	  e	  klavikulës	  dhe	  luksacionit	  skapulo-‐humerale.	  	  
26. Kujdesi	  infermieror	  në	  frakturat	  e	  bërrylit	  dhe	  të	  parakrahut.	  	  
27. Kujdesi	  infermieror	  në	  frakturat	  ose	  luksacionet	  kokso-‐femorale.	  	  
28. Kujdesi	  infermieror	  në	  frakturat	  e	  femurit.	  	  
29. Kujdesi	  infermieror	  në	  frakturat	  e	  gjurit	  dhe	  të	  kërcirit.	  	  
30. Kujdesi	  infermieror	  në	  rehabilitimin	  e	  pacientit	  traumatik.	  
31. Kujdesi	  infermieror	  në	  kifozë	  dhe	  skoliozë.	  	  
32. Kujdesi	  infermieror	  në	  osteokondrozë.	  
33. Roli	  i	  infermierit	  në	  korrigjimet	  ortopedike	  të	  deformimeve	  të	  lindura.	  
34. Kujdesi	  infermieror	  në	  luksacionin	  kokso-‐femoral	  kongenital.	  
35. Kujdesi	  infermieror	  në	  pes	  ekuinovarus	  kongenital.	  	  

	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  laboratore:	  
1. Pranimi	  i	  pacientit,	  Realizimi	  i	  testeve	  diagnostikuese	  tek	  pacientët	  e	  planifikuar	  për	  intervent.	  	  
2. Detyrat	  e	  infermierit	  instrumentist	  dhe	  infermierit	  ndihmës	  anestezist.	  	  
3. Ndihma	  ne	  veshjen,	  zhveshjen	  dhe	  në	  higjenën	  e	  pacientit.	  
4. Aplikimi	  i	  oksigjenoterapisë	  me	  sondë	  nazale,	  maskë	  faciale	  
5. Monitorimi	  i	  parametrave	  vitale	  te	  pacientit	  dhe	  pulsoksimetria.	  
6. Matja	  e	  bilancit	  hidrik.	  Veprimet	  infermierore	  në	  bilancin	  pozitiv	  dhe	  negativ	  të	  likideve.	  
7. Korrigjimi	  i	  disekuilibrit	  hidrik:	  administrimi	  i	  solucioneve	  izo,	  hipo	  dhe	  hipertonike.	  
8. Reanimacioni	  zemër	  mushkri	  në	  politrauma.	  



9. Anestezia	  regjonale	  (epidurale).	  
10. Intubimi	  endotrakeal	  dhe	  ventilimi	  mekanik	  
11. Monitorimi	  i	  statusit	  neurologjik,	  pozicionimi	  i	  pacientit	  sipas	  zonës	  së	  dëmtimit	  në	  kokë.	  	  
12. Menaxhimi	  i	  infermieror	  në	  pacientin	  me	  ventilim	  mekanik.	  
13. Aspirimi	  i	  sekrecioneve	  dhe	  kujdesi	  për	  trakeostominë.	  
14. Menaxhimi	  i	  pacientit	  me	  traumë	  të	  syrit,	  veshit	  dhe	  rrugëve	  të	  sipërme	  respiratore,	  mbytja	  dhe	  asfiksia.	  
15. Fashaturat	  dhe	  bandazhet.	  
16. Torakocenteza/punksioni	  lumbar.	  
17. Laparocenteza	  dhe	  lavazhi	  peritoneal.	  
18. Parandalimi	  i	  dekubituseve	  tek	  pacienti	  me	  imobilitet	  të	  plotë.	  
19. Ndërtimi	  i	  një	  plani	  të	  kujdeshëm	  veprimi	  për	  parandalimin	  e	  komplikacioneve	  post-‐traumatike,	  parandalimi	  i	  

dekubitueseve,	  kontrakturave	  dhe	  tromboembolive.	  
20. Realizmi	  i	  një	  transfuzioni	  gjaku.	  (simulim).	  
21. Fraktura.	  Imobilizimi	  i	  pacientit	  me	  frakture	  të	  ekstremiteteve	  të	  sipërme.	  
22. Imobilizimi	  i	  pacientit	  me	  frakturë	  të	  ekstremiteteve	  të	  poshtme.	  
23. Masazhimi	  i	  shpinës,	  mobilizimi	  i	  pacientit	  dhe	  fizioterapia.	  	  
24. Menaxhimi	  i	  osteokondrosis	  nëpërmjet	  ushtrimeve,	  menaxhimit	  te	  peshës	  trupore	  dhe	  dhimbjes	  nëpërmjet	  analgjezikëve	  

dhe	  medikamenteve.	  	  
25. Vendosja	  e	  kateterit	  urinar	  dhe	  lavazhi	  vezikal.	  
26. Kujdesi	  për	  pacientin	  me	  traksion	  skeletik.	  
27. Kujdesi	  për	  pacientin	  e	  trajtuar	  me	  fiksatorë	  eksternë.	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  praktika:	  
1. Përkujdesjet	  infermierore	  përpara	  një	  ndërhyrje	  kirurgjikale.	  
2. Pozicionet	  e	  pacientit	  dhe	  ushtrimet	  aktive	  preoperatore,	  drenimi	  postural	  dhe	  pozicionet	  që	  përmirësojnë	  administrimin	  

e	  oksigjenit.	  
3. Sigurimi	  i	  një	  rruge	  venoze	  dhe	  administrimi	  i	  medikamenteve.	  
4. Klizma	  pastruese,	  realizimi	  i	  higjenës	  personale,	  përgatitja	  e	  fushes	  operatore	  (trikotomia).	  
5. Administrimi	  i	  drenit	  endotorakal	  në	  dhomën	  e	  zgjimit	  dhe	  kujdesi	  për	  sistemin	  e	  drenazhit	  torakal.	  
6. Menaxhimi	  i	  plagës	  operatore	  dhe	  drenave	  të	  plagës.	  
7. Monitorimi	  i	  likideve	  që	  merr	  pacienti.	  
8. Ekzaminimi	  i	  pacientit	  dhe	  pozicionet	  në	  raste	  fatkeqësish.	  
9. Kujdesi	  për	  pacientët	  me	  politrauma	  në	  terapinë	  intesive.	  
10. Lirimi	  i	  rrugëve	  respiratore,	  administrimi	  i	  O2.	  
11. Transportimi	  dhe	  monitorimi	  i	  pacientit	  me	  politraumë.	  
12. Realizimi	  i	  testeve	  diagnostike	  në	  pacientët	  me	  traumë	  kranio-‐cerebrale.	  
13. Menaxhimi	  infermieror	  i	  pacientëve	  me	  sindrom	  komocional	  grav.	  
14. Diagnozat	   infermierore	  në	  gjendje	  të	  alternuara	  mentale	  dhe	  koma.	  Mjekimi	   i	   	  plagës	  së	  pacientit	  që	  ka	  kryer	  ndërhyrje	  

kirurgjikale	  në	  kokë.	  
15. Formulimi	  i	  diagnozave	  infermierore	  në	  traumat	  e	  syrit,	  veshit	  dhe	  rrugëve	  respiratore	  të	  sipërme.	  
16. Menaxhimi	  infermieror	  i	  pacientëve	  me	  trauma	  të	  sistemit	  nervor	  central.	  
17. O2-‐	  terapia,	  drenimi	  postural,	  realizimi	  i	  bronkoskopisë,	  mjekimi	  i	  dhimbjes	  tek	  pacientët	  me	  trauma	  torakale.	  	  
18. Realizimi	  i	  testeve	  diagnostikuese	  për	  pacientët	  me	  trauma	  abdominale,	  urologjike	  dhe	  genitale.	  Diskutim	  rastesh.	  
19. Transporti	  i	  një	  pacienti	  me	  traumë	  torako	  lumbare.	  
20. Imobiliteti	  i	  pacientit	  me	  frakturë	  të	  kolonës	  vertebrale	  dhe	  kujdesi	  infermieror.	  
21. Inserimi	  i	  sondës	  nazogastrike	  dhe	  lavazhi	  gastrik.	  
22. Marrja	  e	  një	  mostre	  gjaku	  për	  ekzaminim	  si	  dhe	  për	  përcaktimin	  e	  grupit	  të	  gjakut.	  
23. Imobliteteti	  i	  ekstremiteteve	  superiore	  tek	  pacientët	  me	  frakturë	  të	  klavikulës	  dhe	  luksacion	  skapulo-‐humerale.	  
24. Kujdesi	  për	  pacientët	  me	  frakturë	  të	  klavikulës	  dhe	  luksacion	  skapulo-‐humerale.	  
25. Kujdesi	  gjatë	  reponimit	  të	  frakturës.	  
26. Kujdesi	  infermieror	  tek	  pacientet	  me	  imoblitet	  të	  ekstremiteteve	  të	  poshtëme.	  
27. Edukimi	  shëndetesor	  dhe	  kujdesi	  infermieror	  tek	  një	  pacient	  me	  kifozë.	  
28. Kujdesi	  infermieror	  tek	  një	  pacientë	  me	  skoliozë.	  
29. Kujdesi	  për	  neonatin	  me	  pes	  ekuinovarus	  kongenitalis.	  
30. Kujdesi	  infermieror	  në	  korrigjimet	  ortopedike	  të	  deformimeve	  të	  lindura.	  Përgatitja	  dhe	  aplikimi	  i	  gipsit.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Infermieria	  Kirurgjikale	  e	  Avancuar	  II”,	  Cikël	  leksionesh	  –	  B.	  Subashi,	  2015	  (FSHP-‐UV)	  	  



o Kaplan	  Nursing	  Test	  Prep	  (2013-‐05-‐31).	  NCLEX-‐RN	  Content	  Review	  Guide	  (Kindle	  Locations	  7246-‐7269).	  Kaplan	  Publishing.	  
Kindle	  Edition.	  

o Kaplan	  (2013-‐05-‐20).	  NCLEX-‐RN	  Content	  Review	  Guide	  (Page	  327).	  Kaplan	  Nursing	  Test	  Prep.	  Kindle	  Edition.	  
o Kaplan	  Nursing	  Test	  Prep	  (2013-‐05-‐31).	  NCLEX-‐RN	  Content	  Review	  Guide	  (Kindle	  Locations	  18825-‐18826).	  Kaplan	  Publishing.	  
Kindle	  Edition.	  ISBN:	  978-‐1-‐61865-‐270-‐6	  

o Vickery	  RN,	  Jim	  (2012-‐12-‐22).	  301	  Study	  Tips	  for	  NCLEX-‐RN	  2013	  (Kindle	  Location	  1980).	  Kindle	  Edition.	  
o Kaplan	  (2012-‐05-‐10).	  The	  RN	  Course	  Book	  (Kindle	  Locations	  4142-‐4151).	  Kaplan.	  Kindle	  Edition.	  ISBN:	  978-‐1-‐60978-‐900-‐8	  
o Digiulio,	  Mary;	  James	  Keogh	  (2008-‐01-‐14).	  Medical-‐Surgical	  Nursing	  Demystified	  (Demystified	  Nursing)	  (p.	  270).	  McGraw-‐Hill.	  
Kindle	  Edition.	  This	  eBook	  also	  appears	  in	  the	  print	  version	  of	  this	  title:	  0-‐07-‐149450-‐2.	  ISBN-‐	  13:	  978-‐0-‐07-‐149450-‐2.	  

o P.	  Prifti,	  2006,	  Teksti	  i	  traumës	  (Fakulteti	  i	  Infermierise-‐	  UT)	  
o RNpedia.com,	  www.rnpedia.com	  

	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  40-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  465	  -‐	  Kirurgjia	  obstetrikale	  
	  
Pedagogu:	   Dr.Bruna	  Mersinaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Në	   këtë	   modul	   studiohen	   problemet	   kirurgjikale	   obstetrikale	   që	   prekin	   shtatzanat.	   Nëpërmjet	   integrimit	   të	   njohurive	   mbi	  
patologjitë	  kirurgjikale	  obstetrikale	  do	  të	  trajtohen	  standartet	  bashkëkohore	  mbi	  trajtimin	  kirurgjikal	  dhe	  parandalimin	  e	  këtyre	  
sëmundjeve.	  Roli	  i	  infermieres	  profesionale	  që	  kujdeset	  për	  pacientët	  adultë,	  do	  të	  fokusohet	  në	  kontekstin	  e	  individit,	  familjes	  
dhe	  komunitetit.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  njohë	  teknikat	  kirurgjikale	  të	  standarteve	  bashkëkohore.	  
F Të	  diagnostikojë	  patologjitë	  kryesore	  kirurgjikale	  obstetrikale.	  	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  femrave	  	  me	  patologji	  kirurgjikale	  obstetrikale,	  përpara	  dhe	  pas	  

ndërhyrjes.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  patologjive	  kirurgjikale	  obstetrikale.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  modelet	  ekzistuese	  dhe	  të	  sugjerojnë	  rekomandime	  për	  

ndërhyrje	  në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Semiologjia	  e	  kirurgjisë	  obstetrikale.	  
2. Ekzaminimet	  paraprake	  të	  ndërhyrjeve	  kirurgjikale	  obstetrikale.	  
3. Forcepsi	  obstetrikal	  dhe	  venduza.	  Indikacionet	  dhe	  teknika	  qe	  perdor	  mamia	  gjate	  aplikimit	  te	  tyre.	  
4. Epiziotomia	  dhe	  laceracionet.	  Teknika	  infermierore	  e	  riparimit	  te	  tyre.	  
5. Operacioni	  cesarean	  
6. Kraniotomia.	  
7. Kraniocenteza	  
8. Anestezia	  gjatë	  ndërhyrjeve	  kirurgjikale	  obstetrikale.	  	  
9. Parimet	  e	  menaxhimit	  infermieror	  kirurgjikal	  
10. Metodat	  farmakologjike	  qe	  zbaton	  infermieri	  
11. Metodat	  jofarmakologjike	  qe	  zbaton	  infermieri	  
12. Analgjezia	  inhalative	  
13. Analgjezia	  in	  loco	  
14. Analgjezia	  epidurale	  
15. Analgjezia	  spinale	  
16. Kujdesi	  post-‐operator.	  
17. Laparoskopia	  ne	  shtatzani	  
18. Mastiti	  purulent	  Apendisiti.	  	  
19. Embolia	  placentare.	  
20. Mola	  hidatiforme.	  
21. Kolecistiti	  dhe	  kolelithiaza.	  	  
22. Pankreatiti	  akut.	  	  
23. Semundja	  e	  ulceres	  peptike.	  	  
24. Obstruksioni	  intestinal	  akut.	  	  
25. Tumoret	  e	  glandulës	  mamme.	  
26. Tumoret	  ovariane.	  
27. Kanceri	  i	  qafës	  së	  mitrës.	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Obstetrika’	  H.Kosova	  2008	  
o Medical-‐Surgical	  Nursing’	  L.Williams,	  P.Hopper	  2005	  
o The	  Complete	  Handbook	  of	  Obstetric	  Surgery	  By	  Charles	  Clay	  -‐	  BiblioBazaar	  (2010)	  -‐	  ISBN	  1142253031	  
o Human	  diseases’	  Tannehill-‐Jones	  2000	  
o Obstetric	  Surgery	  By	  Egbert	  H.	  Grandin,	  George	  Wallace	  Jarman	  -‐	  BiblioBazaar	  (2010)	  -‐ISBN	  114552172X	  
o A	  System	  of	  Obstetric	  Medicine	  and	  Surgery	  



o By	  Robert	  Barnes	  -‐	  Books	  LLC	  (2009)	  -‐	  ISBN	  021742984X	  
o The	  Complete	  Handbook	  of	  Obstetric	  Surgery:	  Or	  Short	  Rules	  of	  Practice	  in	  Every	  Emergency	  from	  the	  Simplest	  to	  the	  Most	  

Formidable	  Operations	  Connecte	  
o By	  Charles	  Clay	  -‐	  BiblioBazaar	  (2010)	  -‐	  ISBN	  1146686226	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  430	  -‐	  Farmakologji	  klinike	  
	  
Pedagogu:	   Doc.Majlinda	  Zahaj	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   këtë	   modul	   studentët	   do	   të	   marrin	   njohuri	   të	   avancuara	   në	   fushën	   e	   farmakologjisë,	   duke	   e	   trajtuar	   administrimin	   e	  
medikamenteve	  sipas	  rasteve	  klinike	  të	  grupeve	  të	  ndryshme	  të	  sëmundjeve.	  
Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  gjendje:	  
F Të	  hartojnë	  planet	  e	  trajtimit	  të	  sëmundjeve	  të	  ndryshme.	  
F Të	  bëjnë	  diferencimin	  e	  trajtimit	  midis	  rasteve	  klinike	  të	  ndryshme	  të	  të	  njëjtës	  sëmundje.	  
F Të	  përzgjedhin	  trajtimin	  e	  duhur	  në	  rastet	  klinike	  me	  disa	  sëmundje	  njëkohësisht.	  
F Të	  kenë	  njohuri	  për	  strategjitë	  moderne	  të	  menaxhimit	  të	  integruar	  të	  pacientëve.	  
F Të	  aftësohen	  për	  një	  analizë	  kritike	  të	  kërkimit	  në	  fushën	  e	  farmakologjisë	  klinike.	  
F Të	  formojnë	  shprehi	  për	  të	  gjykuar	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  modelet	  ekzistuese	  dhe	  të	  sugjerojnë	  rekomandime	  për	  

ndërhyrje	  në	  sistem.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
1. Njohja	  me	  programin	  dhe	  kerkesat	  e	  lendes.	  
2. Aspekte	  te	  pergjithshme	  te	  farmakologjise	  klinike.	  
3. Farmakoekonomia	  dhe	  vleresimi	  ABC.	  Objektivat	  e	  politikes	  per	  barnat.	  
4. Bioekuivalenca.	  Farmakovigjilenca.	  
5. Koncepte	  baze	  te	  farmakokinetikes	  se	  barit.	  
6. Trajtimi	  i	  inflamacionit	  dhe	  dhimbjes.	  Trajtimi	  i	  ethes,	  konvulsionet	  febrile.	  Efektet	  anesore	  te	  AIJS.	  
7. Farmakologjia	  klinike	  e	  aspirines,	  acetominofenit,	  analgines,	  indometacines,	  diklofenakut.	  
8. Analgjeziket	  e	  grupit	  te	  opiumit	  dhe	  antagonistet	  e	  tyre.	  
9. Aspekte	  klinike	  te	  trajtimit	  farmakologjik	  te	  sindromeve	  algjike.	  
10. Terapia	  fibrinolitike.	  
11. Tromboza	  e	  venave	  te	  thella.	  Semundja	  cerebro-‐vaskulare.	  
12. Farmakologjia	  klinike	  e	  diuretikeve.	  
13. Aspekte	  klinike	  te	  mjekimit	  te	  aritmive.	  
14. Farmakologjia	  klinike	  e	  ACE-‐I.	  
15. Barnat	  qe	  perdoren	  ne	  mjekimin	  e	  insuficiences	  kardiake.	  
16. Mjekimi	  i	  dislipidemive.	  
17. Hipertensioni	  arterial.	  
18. Farmakologjia	  e	  barnave	  antiiskemike.	  
19. Farmakologjia	  e	  aparatit	  tretes.	  Barnat	  qe	  perdoren	  ne	  ulceren	  peptike.	  
20. Barnat	  qe	  ndikojne	  ne	  peristaltiken	  e	  stomakut	  dhe	  zorreve.	  
21. Trajtimi	  i	  semundjeve	  inflamatore	  te	  zorres.	  Guret	  biliare.	  Rregullimi	  farmakologjik	  i	  te	  vjellave.	  
22. Farmakologjia	  klinike	  e	  semundjeve	  te	  SNQ	  (Parkinsoni,	  epilepsia,	  pagjumesia.	  
23. Farmakologjia	  klinike	  e	  semundjeve	  te	  SNQ	  (problemet	  psikiatrike).	  
24. Farmakologjia	  klinike	  e	  sistemit	  respirator	  Farmakologjia	  klinike	  e	  semundjeve	  endocrine.	  
25. Farmakologjia	  klinike	  e	  perdorimit	  te	  antibiotikeve.	  
26. Farmakologjia	  klinike	  e	  perdorimit	  te	  antibiotikeve.	  
27. Farmakologjia	  klinike	  e	  kimioterapeutikeve	  antikanceroze.	  
28. Barnat:	  shtatzania,	  laktacioni,	  femija.	  
29. Efekte	  te	  padeshiruara	  nga	  barnat.	  	  	  	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Farmakologjia	  Klinike’	  G.	  Boçari,	  A.	  Hoxha,	  L.	  Deda,	  E.	  Grabocka,	  L.	  Kakariqi,	  G.	  Vyshka,	  2010	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë,	  Katedra	  

e	  Farmakologjisë	  -‐	  UT)	  	  	  	  
o ”Terapia	  2012”	  S.Bartoccioni	  
o ”Oxford	  Textbook	  of	  Clinical	  Pharmacology	  and	  Drug	  Therapy”	  	  David	  Grahame-‐Smith,	  Jeffrey	  Aronson	  2010	  
	  
	  
	  



Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  nje	  provimi	  të	  pjesshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   CSI	  445	  –	  Sistemet	  e	  informacionit	  në	  shëndetsi	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Eva	  Çipi	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Lënda	   Sistemet	   e	   informacionit	   në	   Shëndetsi	   është	   një	   lëndë	   që	   ndërthur	   dy	   fusha	   të	   rëndësishme	   në	   jetën	   e	   sotme	   të	  
organizatave,	   Sistemet	   e	   Informacionit	   me	   elementët	   e	   tyre	   përbërës:	   hardware,	   software,	   telekomunikim	   etj.	   dhe	  
Infermieristikën.	  	  
Lënda	  ka	  një	  aspekt	  praktik	  shumë	  të	  gjerë	  dhe	  do	  të	  përpiqet	  të	  njohë	  studentët	  me	  përfitimet	  e	  përdorimit	  të	  teknologjisë	  
dhe	  sistemeve	  të	  informacionit	  në	  ecjen	  përpara	  të	  menaxhimit	  infermieror	  të	  informatizuar,	  por	  edhe	  në	  fusha	  të	  tjera.	  Por,	  
aspekti	  praktik	  i	  përfshirë	  në	  program	  përbën	  vetëm	  një	  pjesë	  të	  sistemeve	  të	  informacionit	  në	  tërësinë	  e	  tyre,	  atë	  të	  bazës	  së	  
të	  dhënave.	  Synohet	  që	  studentët	  të	  shohin	  në	  praktikë	  edhe	  tipe	  të	  tjera	  të	  SI.	  Në	  përfundim	  të	  kursit	  studentët	  do	  të	  jenë	  në	  
gjendje	  të	  përdorë	  sistemet	  elektronike	  të	  informatizimit	  të	  të	  dhënave	  mjekësore	  spitalore	  dhe	  në	  internet.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
1. Hyrje	  në	  sistemet	  e	  informacionit	  	  
2. Hardware:	  Pajisjet	  e	  hyrjes	  
3. Hardware:	  Pajisjet	  e	  përpunimit.	  	  	  	  
4. Hardware:	  Pajisjet	  e	  daljes.	  	  	  	  
5. Software	  	  
6. Bazat	  e	  të	  dhënave,	  organizimi	  i	  tyre	  	  	  
7. Telekomunikimi	  dhe	  rrjetat	  	  	  	  
8. Interneti,	  intraneti	  dhe	  ekstranetet	  
9. Rëndësia	  e	  procesimit	  të	  informacionit	  në	  kujdesin	  shëndetësor.	  	  
10. Kujdesi	  shëndetsor	  elektronik	  	  	  	  
11. Ofrimi	  i	  kujdesit	  shëndetsor	  në	  mënyrë	  elektronike	  
12. Telemedicina	  
13. Sistemet	  e	  përpunimit	  të	  të	  dhënave	  infermierore	  	  	  
14. Sistemet	  funksionale	  dhe	  të	  mbështetjes	  së	  vendimeve	  (DSS)	  	  	  	  
15. Sistemet	  e	  spitaleve	  
16. Sistemet	  e	  informacionit	  të	  specializuar,	  ES	  (sistemet	  eksperte)	  dhe	  inteligjenca	  në	  mjekësi	  
17. Mirëmbajtja	  dhe	  siguria	  e	  sistemeve	  të	  informacionit	  	  	  	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “Sisteme	  të	  Informacionit	  të	  menaxhimit”	  -‐	  Bashkim	  Ruseti,	  Kozeta	  Sevrani	  
o “Health	  Information	  Systems”	  Winter,	  A.,	  Haux,	  R.,	  Ammenwerth,	  E.,	  Brigl,	  B.,	  Hellrung,.	  2011.	  ISBN	  978-‐1-‐84996-‐441-‐8.	  
o “Medical	  Informatics,	  e-‐Health”	  Venot,	  Alain,	  Burgun,	  Anita,	  Quantin,	  Catherine	  (Eds.),	  2013.	  ISBN	  978-‐2-‐8178-‐0478-‐1.	  	  
o “Computer	  Medical	  Databases”	  Collen,	  Morris	  F.	  2012.	  ISBN	  978-‐0-‐85729-‐962-‐8.	  
o “Clinical	  Decision	  Support	  Systems”	  Berner,	  Eta	  S	  (Ed.)	  2007.	  ISBN	  978-‐0-‐387-‐38319-‐4.	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
	  
	  



Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  441	  –	  Menaxhimi	  shëndetsor	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Ela	  Peto	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:   5 
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Qëllimi	  i	  këtij	  moduli	  është	  që	  t'i	  ndihmojë	  studentët	  në	  kuptimin	  dhe	  analizën	  e	  teorisë	  ekonomike	  si	  ajo	  mund	  dhe	  duhet	  të	  
zbatohet	   për	   sigurimin	   e	   një	   natyre	   shumë	   të	   madhe	   publike	   dhe	   të	   shërbimeve	   shëndetësore.	   Si	   pjesë	   e	   ligjëratës	   do	   të	  
analizohen	  dy	  çështjet	  kryesore	  që	  kanë	  të	  bëjnë	  me	  ofrimin	  e	  shërbimeve	  shëndetësore	  "si	  nga	  shteti	  si	  dhe	  nga	  tregu	  i	  lirë",	  	  
"çfarë	  bën	  shteti	  dhe	  çfarë	  tregut".	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Hyrje	  në	  ekonominë	  e	  shëndetit	  
2. Ekonomia	  e	  shëndetit	  në	  Shqipëri	  
3. Shërbimet	  shëndetsore	  në	  Shqipëri	  
4. Çështje	  kyçe	  dhe	  etike	  në	  Ekonomin	  e	  Shëndetit	  
5. Kërkesa	  dhe	  oferta	  në	  sektorin	  shëndetsor	  
6. Shpenzimet	  në	  sektorin	  shëndetsor	  
7. Financimi	  i	  sektorit	  shëndetsor	  
8. Metodat	  e	  kontrollit	  të	  shpenzimeve	  
9. Metoda	  dhe	  instrumente	  të	  vlersimit	  ekonomik	  
10. Pagesa	  e	  punonjësve	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
11. Tregu	  shëndetsor	  dhe	  liberalizimi	  i	  tij	  
12. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  e	  Evropës	  qëndrore	  
13. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  Skandinave	  
14. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  Anglosaksone	  
15. Sistemet	  shëndetsore	  në	  shtetet	  mesdhetare	  
16. Sistemi	  shëndetsor	  në	  Amerikë	  
17. Tregu	  i	  lirë	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
18. Tregu	  farmaceutik	  
19. Monopolet	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
20. Korrupsioni	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
21. Reformat	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
22. Teorit	  politiko	  –	  ekonomike	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  (mjedisi	  ideologjik)	  
23. Krizat	  ekonomike	  dhe	  ndikimi	  i	  tyre	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
24. Barazia	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
25. Efektiviteti	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  
26. Shërbimet	  shëndetsore	  nga	  ana	  e	  kosto	  –	  efektivitetit	  dhe	  kosto	  –	  përfitimit	  
27. Cilësia	  e	  jetës	  dhe	  shërbimet	  shëndetsore	  
28. Makro	  dhe	  mikro	  ekonomi	  në	  shërbimet	  shëndetsore	  	  	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o Parimet	  bazë	  të	  ekonomisë	  së	  shëndetit:	  Bajram	  Hysa,	  2004	  
o Health	  Economics:	  Frank	  A.	  Sloan	  dhe	  Chee-‐Ruey	  Hsieh,	  2012	  
o Healthcare	  Economics	  Made	  Easy:	  	  Daniel	  Jackson,	  2012	  	  
o Guy	  	  Carrin,	  	  (New	  	  York	  	  University),	  	  U.S.A.	  	  –	  	  Economic	  	  Evaluation	  	  of	  	  	  	  Health	  Care	  in	  Developing	  Countries.	  	  
o Alan	  Williams	  –	  Health	  and	  Economics	  (University	  of	  York,	  U.k.)	  	  
o Victor	  R.	  Fuchs,	  (Colorado	  –	  U.S.A.),	  -‐	  The	  Health	  Economy.	  	  
o Kenneth	  	  Lee	  	  and	  	  Anne	  	  Mills	  	  –	  	  Developing	  	  countries,	  	  health	  	  and	  	  health	  economics.	  	  
o European	  	  Observatory	  	  on	  	  Health	  	  Care	  	  Systems	  	  Vol.	  	  4	  	  	  	  	  No.6	  	  	  	  	  2002	  	  –	  	  “Health	  Care	  Systems	  in	  transition	  	  -‐	  Albania”	  	  
o Douglas	  Coyle,	   (University	  of	  York,	  U.K.),	   –	   Increasing	   the	   	   impact	  of	  economic	  evaluations	  on	  Orvill	  Adams	  and	  Colette	  

Kinnon	  health	  –	  care.	  	  
o WHO	  Task	  force	  on	  Helth	  Economics	  –	  1997.	  	  
o A.J.	  Culyer	  	  -‐	  The	  Economics	  of	  Health.	  	  
	  
	  



Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SYLLABUS	  	   INF	  442	  –	  Promocioni	  shëndetësor	  
	  
Pedagogu:	   PhD	  Afërdita	  Nikaj	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /	  1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  
Qëllimi	  i	  modulit	  është	  t'i	  pajisë	  studentët	  me	  njohuri	  të	  plota	  të	  mënyrave	  në	  të	  cilat	  kultura,	  backgroundi	  socio-‐ekonomikë,	  
sjelljet	  shëndetësore	  dhe	  sëmundjet	  janë	  të	  ndërlidhura.	  Tentimi	  i	  mësimit	  është	  që	  të	  miratojë	  modelin	  socio-‐ekologjike	  për	  të	  
kuptuar	  shëndetin	  dhe	  jetën.	  Theksimi	  i	  rëndësisë	  të	  parandalimit	  për	  shëndetin	  individual	  dhe	  publik.	  Qëllimi	  është	  ndryshimi	  i	  
sjelljes	  duke	  përdorur	  metoda	  të	  ndryshme	  pedagogjike	  në	  mënyrë	  personale,	  ose	  me	  mas	  mediat.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Përkufizimi	  i	  shëndetit	  
2. Modelet	  e	  shëndetit	  
3. Faktorët	  përcaktues	  te	  shëndetit	  
4. Faktorët	  gjenetik	  të	  shendetit	  
5. Stili	  i	  jetës	  dhe	  ndikimi	  i	  tij	  tek	  shëndeti	  dhe	  sëmundja	  
6. Faktorët	  social,	  ekonomik	  dhe	  psiko	  –	  social	  
7. Parimet	  bazë	  të	  shëndetit	  publik	  
8. Parimet	  etike	  të	  shëndetit	  publik	  
9. Parandalimi	  parësor	  
10. Parandalimi	  dytësor	  
11. Parandalimi	  tretësor	  
12. Edukimi	  dhe	  promocioni	  i	  shëndetit	  
13. Përkufizimi	  i	  edukimit	  shëndetsor	  
14. Historia	  e	  edukimit	  shëndetsor	  
15. Historia	  e	  zhvillimit	  të	  edukimit	  shëndetsor	  në	  Shqipëri	  
16. Mjediset	  për	  edukim	  dhe	  promocion	  shëndeti	  
17. Promocioni	  “kundër”	  edukimit	  
18. Modele	  dhe	  përqasje	  ne	  promocionin	  shëndetsor	  
19. Përqasja	  mjeksore	  
20. Ndryshimi	  i	  sjelljes	  
21. Përqsja	  edukative	  
22. Fuqizimi	  
23. Ndryshimi	  social	  
24. Modelet	  e	  promocionit	  të	  shëndetit	  
25. Modeli	  i	  Besimit	  të	  Shëndetit	  
26. Teoria	  e	  veprimit	  të	  arsyetuar	  
27. Teoria	  e	  Sjelljes	  së	  Planifikuar	  
28. Modeli	  i	  stadeve	  të	  ndryshimit	  
29. Roli	  i	  mediave	  në	  promocionin	  e	  shëndetit	  
30. Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  vendin	  e	  punës	  
31. Lidhja	  midis	  punës	  dhe	  shëndetit	  
32. Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  shkolla	  
33. Lidhja	  midis	  shkollës	  dhe	  shëndetit	  
34. Shkollat	  që	  promovojnë	  shëndetin	  
35. Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  shërbimet	  e	  kujdesit	  shëndetsor	  parësor	  
36. 	  Promocioni	  i	  shëndetit	  në	  spitale	  	  
37. Planifikimi	  i	  ndërhyrjeve	  në	  Promocion	  Shëndeti	  
38. Planifikimi	  racional	  
39. Palnifikimi	  strategjik	  
40. Modelet	  e	  planifikimit	  
41. Vlerësimi	  në	  promocionin	  shëndetsor	  
42. Përkufizimi	  i	  vlerësimit	  
43. Praktikat	  e	  bazuara	  në	  evidenca	  



44. Vlerësimi	  i	  procesit	  
45. Kosto-‐	  efektiviteti	  	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o Epidemiology	  and	  Public	  Health:	  Marianna	  Diomidous,	  Aggelos	  Enkeleint	  Mechili,	  Giannis	  Pistolis,	  2014	  
o Promocioni	  Shëndetsor:	  Gentjana	  Qirjako,	  Enver	  Roshi,	  Genc	  Burazeri,	  2010	  
o Foundation	  for	  Health	  Promotion:	  Jeannie	  Naidoo,	  Jane	  Wills,	  2009	  
o Jennie	  Naidoo	  &Jane	  Wills,	  2003:	  HEALTH	  PROMOTION-‐FOUNDATIONS	  FOR	  PRACTICE-‐second	  edition	  	  
o World	  Health	  OrganizationHealth	  Promotion:	  a	  discussion	  document	  on	  the	  concept	  and	  principles.	  WHO	  Regonal	  Office	  for	  

Europe,	  Copenhagen.	  	  
o Ewles	  	  L,	  	  Simnett	  	  I.	  	  Promoting	  	  health:	  	  a	  	  practical	  guide	  	  to	  	  health	  	  education,	  	  4

th
	  	  edn.	  	  Edinburgh,	  1999	  

	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  një	  provimi	  të	  pjesëshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Lejohet	   puna	   në	   grupe	   për	   detyrat	   e	   kursit,	   pasi	   ato	   mund	   të	   mos	   jenë	   individuale.	   Nuk	   lejohet	   kopjimi	   në	   provime,	   i	   cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   INF	  443	  -‐	  Cilësia	  e	  Shërbimit	  Shëndetsor	  
	  
Pedagogu:	   Prof.as.	  Yllka	  Bilushi	  
Semestri	   	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	   2	  orë	  leksione	  /1	  orë	  seminar	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Ky	   modul	   e	   pajis	   studentin	   me	   kapacitetet	   e	   nevojshme	   për	   vendosjen	   e	   pacientit	   në	   qendër	   të	   shërbimit	   infermieror,	  
nëpërmjet	  një	  komunikimi	  dhe	  qëndrimi	  etik	  të	  personalizuar,	  si	  dhe	  rritjes	  së	  standarteve	  të	  cilësisë	  dhe	  sigurisë	  së	  shërbimit	  
infermieror	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  që	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Objekti	  i	  studimit	  të	  Etikës	  dhe	  Deontologjisë	  infermierore.	  
2. Historiku	  i	  etikës	  dhe	  deontologjisë	  
3. Kodet	  e	  etikës	  infermierore.	  Teoritë	  etike	  dhe	  parimet	  e	  aplikuara	  në	  infermieri.	  	  
4. Kuptimi	  etik	  dhe	  juridik	  mbi	  sekretin	  profesional	  dhe	  mjekësor	  në	  veçanti.	  Marrja	  e	  një	  vendimi	  etik.	  
5. Kërkimet	  shkencore.	  Bioetika,	  lindja	  dhe	  afirmimi	  i	  saj.	  	  
6. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  aspektet	  etike	  të	  eutanazisë	  dhe	  abortit	  
7. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  parimet	  etike	   të	  qëndrimit	   infermieror	  ndaj	   të	   sëmurëve	  me	  HIV/AIDS,	   tosikodipendentëve	  

dhe	  moshave	  të	  treta.	  	  
8. Disa	  aspekte	  etike	  dhe	  juridike	  mbi	  klonimin	  human.	  
9. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  aspektet	  etike	  tek	  personat	  me	  aftesi	  te	  kufizuar	  fizike,	  mendore	  dhe	  shqisore.	  
10. Teknikat	  e	  komunikimit	  dhe	  aspektet	  etike	  tek	  personat	  ne	  stadin	  terminal	  te	  semundjes	  
11. Cilësia,	  akreditimi	  dhe	  performanca.	  
12. Cilësia,	  akreditimi	  dhe	  performanca.	  
13. Standartet	  në	  kujdesin	  parësor.	  
14. Mjetet	  për	  matjen	  e	  performancës	  në	  kujdesin	  shëndetsor.	  
15. Mjetet	  për	  matjen	  e	  performancës	  në	  kujdesin	  shëndetsor.	  
16. Prezantim	  në	  menaxhimin	  e	  cilësisë.	  
17. Auditi	  i	  cilësisë.	  
18. Menaximi	  i	  cilësisë	  në	  kujdesin	  infermieror	  
19. Udhëheqje	  dhe	  bashkëpunim	  për	  përmirësim.	  
20. Udhëheqje	  dhe	  bashkëpunim	  për	  përmirësim.	  
21. Cilësia	  dhe	  siguria.	  
22. Cilësia	  dhe	  siguria.	  
23. Cilësia	  në	  kujdesin	  shëndetsor,	  monitorimi	  dhe	  indikatorët.	  	  
24. Modelet	  e	  përmirësimit	  të	  jashtëm	  të	  cilësisë	  
25. Konceptet,	  indikatorët	  e	  Kujdesit	  Shëndetsor	  -‐	  shembuj.	  
26. Kujdesi	  shëndetsor	  cilësor.	  Standartet	  e	  sigurisë.	  
27. Pacienti	  në	  qendër	  të	  sistemit	  shëndetsor.	  
28. Të	  drejtat	  e	  pacientit	  dhe	  informimi.	  
29. Mjetet	  bazë	  të	  cilësisë.	  Përdorimi	  në	  projekte	  të	  vogla.	  
30. Mjetet	  bazë	  të	  cilësisë.	  Përdorimi	  në	  projekte	  të	  vogla.	  
	  
Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Raste	  konkrete	  mbi	  sekretin	  profesional	  dhe	  mjekësor	  në	  veçanti	  dhe	  marrjes	  së	  një	  vendimi	  etik.	  
2. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  trajtimin	  etik	  të	  eutanazisë	  dhe	  abortit	  
3. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  komunikimin	  dhe	  trajtimin	  etik	  të	  situatave	  me	  HIV/AIDS,	  tosikodipendentëve	  
4. Raste	  klinike	   imituese	  mbi	  komunikimin	  dhe	  trajtimin	  etik	  të	  situatave	  mepersonat	  me	  aftesi	  te	  kufizuar	  fizike,	  mendore	  

dhe	  shqisore	  
5. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  komunikimin	  dhe	  trajtimin	  etik	  të	  situatave	  me	  personat	  ne	  stadin	  terminal	  te	  semundjes	  
6. Përcaktimi	  i	  temave	  dhe	  kërkesave	  të	  projekteve	  të	  kursit	  
7. Hartime	  prezantimesh	  për	  raste	  hipotetike	  të	  menaxhimit	  të	  cilësisë	  
8. Punë	  grupi	  për	  përmirësimin	  e	  cilësisë	  së	  shërbimeve	  shëndetsore	  
9. Raste	  klinike	  imituese	  mbi	  ushtrimin	  e	  të	  drejtave	  të	  pacientit	  dhe	  informimin	  e	  tyre.	  
10. Punë	  grupi	  për	  përdorimin	  e	  projekteve	  për	  përmirësimin	  e	  cilësisë.	  



	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o ‘Strategjia	  e	  përmiresimit	  të	  cilësisë	  së	  kujdesit	  shëndetsor’	  Tiranë	  2006	  .	  Dr	  Charles	  Shaw;	  Ms	  Helen	  Crisp	  ;	  Dr	  Isuf	  Kalo	  ;	  

Dr	  Anthony	  Fenn	  ;	  Dr	  Andy	  Wats	  (Fakulteti	  i	  Mjekësisë	  -‐	  UT)	  
o ‘Etica	  proffesionale	  per	  infermieri’	  ElleDici	  2010	  
o ‘Cilësia	   e	   shërbimeve	   spitalore	   në	   Shqiperi.	   Arritjet	   e	   projektit	   2	   vjeçar	  mbi	   treguesit	   e	   performancës	   dhe	   standartet	   e	  

cilësisë	  për	  akreditim	  2004-‐	  2005’	  
o ‘Standartet	  e	  cilësisë	  për	  akreditimin	  e	  institucioneve	  të	  KShP’	  -‐	  Shkurt	  2009	  
o ‘Etica	  nella	  ricerca	  biomedica’	  F.Angeli	  2008	  
	  
Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   40	  %	  
Detyrë	  Kursi	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   50	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës	  dhe	  do	  të	  vleresohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  nje	  provimi	  të	  pjesshëm,	  detyrave	  të	  kursit,	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  kursit,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Po	  ashtu	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  cili	  
ndëshkohet	  deri	  në	  pezullim	  nga	  viti	  akademik.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


